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 Вступ 
 

 Виконання практичних робіт з дисципліни “Організація і проведення 

наукових досліджень та захист інтелектуальної власності” 

передбачені навчальним планом для студентів спеціальності 7.05020201, 

8.05020201 “Автоматизоване управління технологічними 

процесами”, денної та заочної форм навчання, їх виконання є 

обов'язковим. 

 Практичні роботи вимагають від студентів застосування теоретичних 

положень дисципліни “Організація і проведення наукових досліджень 

та захист інтелектуальної власності” для реалізації та оформлення 

результатів наукових досягнень за встановленими формами. 

 Практичні роботи рекомендується виконувати за допомогою 

обчислювальної техніки відповідного рангу. Заохочується використання 

для розрахунків та побудови графіків сучасного програмного забезпечення  

як стандартного, так і спеціалізованого. 

 В результаті виконання практичних робіт студент повинен вміти: вести 

пошук наукової та патентної інформації та робити відповідні звіти; 

аналізувати результати пошуку наукової та патентної інформації; 

готувати пропозиції щодо методики проведення типових 

досліджень, необхідну апаратуру та обладнання; виконувати 

дослідження та обробляти результати; оформляти результати 

досліджень, готувати доповіді, тези та матеріали статей; готувати 

матеріали до патентування та оформлення заявок на винаходи. 

 

 

 1. Тематика практичних робіт 

 
 Завдання для практичних робіт індивідуальні. Дослівне запозичення з 

тексту інших робіт, підручників, конспекту, методичних вказівок, інших 

джерел не допускається без посилань на автора. Загальні положення, 

судження про вибір схеми розрахунків, аналіз, висновки та рекомендації 

осмислюються і викладаються в тексті роботи самостійно. 

 Тематика індивідуальних завдань повинна відповідати або бути 

спорідненою із напрямками наукової роботи кафедри автоматизації, 

електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій, а також 

напрямками, що розглядаються студентами під час написання курсових, 

дипломних проектів та магістерських  робіт.  
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 2. Перелік практичних робіт 

 
 До звіту виконаних практичних робіт повинні бути включені наступні 

роботи, оформлені за відповідними вимогами: 

 - дослідження об’єкта регулювання; 

 - анотування, реферування та конспектування наукової статті 

 - оформлення тези наукової  конференції; 

 - оформлення статті для друку в науковому журналі з переліку ВАК 

України; 

 - результати патентного пошуку за індивідуальним завданням                      

(копії 3…5 патентів); 

 -  аналіз патенту за індивідуальним завданням; 

 - заявка на патент (повний або деклараційний) за темою, що відповідає 

напрямку магістерської  роботи;* 

 - скласти опис промислового зразка за темою дипломного проекту, або 

магістерської роботи.* 

 * Ці роботи виконуються індивідуально за бажанням студента та 

оцінюються додатково у 15 та 10 балів. 

 

 

 Практична робота 1. Дослідження об’єкта регулювання 
 

 1. Мета роботи 
 

 1.Вивчити методику експериментального дослідження статичних 

і динамічних характеристик об’єкта регулювання. 

 2. Навчитись експериментально визначити основні параметри 

об’єкта. 

 3. Провести квантування отриманої кривої розгону та здійснити її 

апроксимацію. 

 

 2. Короткі теоретичні відомості 

 

 Існують аналітичні, експериментальні і комбіновані методи 

отримання математичного опису об'єктів управління. 

 Аналітичні методи базуються на використанні рівнянь, які 

описують фізико-хімічні і енергетичні процеси, що протікають в 

досліджуваному об'єкті управління. Це, наприклад, закони 
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збереження речовини та енергії (рівняння матеріального балансу). В 

даний час для багатьох класів об'єктів управління отримані їх 

математичні моделі. Зокрема для аерокосмічних об'єктів (ракет, 

літаків, вертольотів), для технологічних об'єктів (хімічні реактори), 

для енергетичних процесів (ядерні реактори, парові турбіни, 

генератори, двигуни). При отриманні таких описів зазвичай 

оперують з диференціальними рівняннями в часткових похідних, 

оскільки змінні змінюються як в часі, так і в просторі. 

 Експериментальні методи передбачають проведення серії 

експериментів на реальному об'єкті управління. Обробивши 

результати експериментів, оцінюють параметри динамічної моделі 

об’єкта, задавшись заздалегідь її структурою. 

 Найбільш ефективними виявляються комбіновані методи 

побудови математичної моделі об’єкта, коли, використовуючи 

аналітично отриману структуру об’єкта, її параметри визначають в 

ході експериментів.  

 Переваги аналітичних методів:  

 - не вимагають проведення експериментів на реальному об'єкті;  

 - дозволяють визначити математичний опис ще на стадії 

проектування системи управління;  

 - дозволяють врахувати всі основні особливості динаміки об’єкта 

управління, як наявність нелінійностей, нестаціонарність, 

розподілені параметри і т.д.;  

 - забезпечують отримання універсального математичного опису, 

придатного для широкого класу аналогічних об'єктів управління.  

 Недоліки:  

 - трудність отримання достатньо точної математичної моделі, що 

враховує всі особливості реального об’єкта;  

 - перевірка адекватності моделі і реального процесу вимагають 

проведення натурних експериментів;  

 - багато математичних моделей мають ряд важко оцінюваних в 

чисельному виразі параметрів (наприклад, константи швидкостей 

хімічних реакцій).  

 Об’єктами автоматичного регулювання називають машини, 

апарати, технологічне обладнання або їх - сукупність, яким 

потрібна спеціально організована зовнішня дія для їх 

функціонування за заданим алгоритмом. В загальному вигляді 

об’єкт автоматизації характеризується функціональною залежністю 
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)( вхвих XfХ =  між вихідною Хвих і вихідною Хвх фізичними 

величинами при наявності збурення  і завади F. 

                             
 

Рис.1. Схематичне зображення об’єкта автоматичного регулювання 

 

 Вихідна величина Хвих характеризує стан регульованого 

параметру (температура, тиск, рівень, густина, концентрація, 

вологість і інше) об’єкта. Вхідна величина Хвх характеризує 

кількість енергії чи речовини, яка необхідна для забезпечення 

заданого значення регульованого параметру з врахуванням дії 

збурення F і завади f, які обумовлюють зміну регульованого 

параметру - це зміна навантаження об’єкта, втрати енергії, 

сировини за рахунок порушення герметичності і інше. До завад 

відносять дію не передбачуваних зовнішніх факторів, наприклад, 

зміна температури оточуючого середовища, зміни напрямку і 

швидкості вітру, зміни вологості і таке інше. 

 Кількісно Хвх формується спеціальними самодіючими засобами 

керування - регуляторами. 

 Властивості об’єктів автоматичного регулювання (ОР) 

описуються певними рівняннями в статичному (статична 

характеристика) динамічному (перехідна характеристика) режимах. 

Статична характеристика об’єкта являє собою залежність 

)( вхвих XfХ =  в усталеному режимі при постійному збуренні. 

Якщо ця залежність лінійна, то статична характеристика описується 

лінійним рівнянням 

вхобвих XКХ ⋅= ,                                     /1/ 

де 
вх

вих
об

Х

X
К =  - коефіцієнт перетворення. 

 Якщо статична характеристика нелінійна, то при малих 

відхиленнях вихідної величини може бути лініаризована, тоді 

ОР 
Хвх Хвих 

F 

f 
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вх

вих

об
Х

X
К

∆

∆
=                                            /2/ 

 Перехідна характеристика об’єкта являє собою графік зміни 

вихідної (регульованої) величини Хвих в часі, якщо на вхід подається 

дія одиничної функції Хвх=1(t). Загальний вигляд перехідних 

характеристик для типових об’єктів наведено на рис. 2. 

 З перехідної характеристики об’єкта визначають важливий 

параметр – сталу часу Т , яка характеризує інерційні властивості 

об’єкта. Стала часу Т характеризує час, за який вихідна величина 

Хвих досягла би нового усталеного значення, якби швидкість зміни 

була постійною. Практично Т дорівнює часу, який відсікає на осі 

проекція дотичної до перехідної характеристики між лініями Хвих 

при t=0 і Хвих при t=∞ в момент зміни (стрибка) вхідної величини 

(рис.2,а) або до точки перегину (рис. 2,б і 2,в). 

 Якщо вхідна величина змінюється стрибком від Хвх=0 до 

номінального значення Хвх.ном, то таку перехідну характеристику 

називають кривою розгону (рис. 2). З кривої розгону визначають 

час розгону об’єкта τр, транспортне τтр, перехідне τп, і повне τз  

запізнення, а також сталу часу Т. 

 Методику визначення τр, τтр, τп, τз і Т показано на рис. 2. 

Перехідний процес вважається закінченим, якщо Хвих = 0,97Хвих.уст. 
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Рис. 2. Криві розгону об’єктів: а - інерційний об’єкт без запізнення; б - інерційний 

об’єкт із перехідним запізненням; в - інерційний об’єкт із перехідним і 

транспортним запізненням 

 

 3. Експериментальна частина 

 

 3.1. Ознайомитись з електричною схемою дослідної установки 

(рис. 3.), віднайти усі елементи схеми на передній панелі 
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лабораторної установки (рис. 4). 

 3.2. Перевірити наявність води в бачку 1 по покажчику рівня II 

(рис. 4) і, якщо рівень менший допустимого (червона риска на 

покажчику II), - долити води і її рівень L, записати в табл. 1,a. 

 3.3. Дослідити криву розгону (динамічну характеристику) 

об’єкта. Для цього повернути ручку автотрансформатора Т проти 

годинникової стрілки до обмеження, встановити пристрій натягу 

діаграмної стрічки, увімкнути SА, живлення приладу КСМ та 

приводу діаграмної стрічки, переконатись, що прилад показує і 

реєструє і в момент переходу пера через лінію відміток часу 

вимкнути SА, повернути ручку регулювання напруги 

автотрансформатором за годинниковою стрілкою до обмеження, 

увімкнути SА Початкове значення температури Тп, величину 

напруги U і струму І живлення нагрівального елемента, масштаби 

температури mТ і швидкості mv, діаграмної стрічки записати в 

табл. 1,а. 

 Після закінчення перехідного процесу значення кінцевої 

температури Тк записати в табл. 1,а. 

Таблиця 1,а 

Виміряти 

U, В I, A L, см Тп, ºС Тк, ºС mv, мм/год mТ, мм/град 

  18      120          1 

 

 3.4. Встановити. U=0 , вимкнути SА , відрізати діаграмну стрічку 

і приступити до обробки даних експерименту. 
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Рис. 3. Принципова електрична схема експериментальної установки: 

ОР- об’єкт регулювання; ЕН – електронагрівач; RК – терморезистор; рS - 

показуючий і реєструючий прилад типу КСМ. 

 

 
 
Рис. 4. Лицева панель експериментальної установки: 1 – об’єкт регулювання /ОР/; 

2 – тєрморезистор; 3 - електронагрівач; 4 - вимірювальний прилад; 5 – амперметр; 6 

– запобіжник; 7 - автотрансформатор; 8 - лампа сигнальна; 9 - вимикач живлення; 

10 – вольтметр; 11 - покажчик рівня води в бачку. 

 

4. Обробка експериментальних даних 

 
 4.1 За даними табл. 1,а побудувати статичну характеристику 

об’єкта Т=f(p), вважаючи її лінійною і вирахувати коефіцієнт 
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перетворення Коб досліджуваного об’єкта. 

 4.2. За даними діаграмної стрічки побудувати криву розгону 

об’єкта Т=f(t), з якої визначити сталу часу Т, час розгону об’єкта τр, 

час запізнення τз. 

 4.3. Визначити масу води Wв в бачку, якщо його площа  

Sб= 4/
2

dπ  (де 10d = см) 

 4.4. Вирахувати кількість електричної енергії Qел витраченої на 

перехідний процес, якщо 1 кВт/год = 3,6·10
6
 Дж. 

 4.5. Вирахувати величину накопиченої водою енергії Qв=    , 

якщо питома теплоємність води Св = 4.19 Дж/г·К. 

 4.6. Визначити коефіцієнт ефективності, використання 

електричної енергії 

                                       
л

в
еф Q

Q
К = .                                       /3/ 

 4.7. Значення Р, Wв, Qел, Qв, Коб, Кс Т, τр, τз, Кеф записати в 

табл. 1,б. 

                                                                                        Таблиця 1,б 

Р, Вт 
Wв, 

г 

Qел, 

Дж 

Qв, 

Дж 

Т, 

с 

τр, 

с 

τз, 

с 
Коб

Вт
С°  Кеф 

         

 

 Отримавши перехідну характеристику на експериментальній 

установці, треба визначити передаточну функцію об’єкта  методом 

дотичної і зробити відповідний звіт.  

 Для прикладу приводиться опис такого дослідження при 

виконанні дипломного проекту (магістерської роботи) на 

котлоагрегаті (розділ 5). 

 

 5. Методи експериментального визначення динамічних 

характеристик об'єктів управління 

 

 В даний час при розрахунку налаштувань регуляторів локальних 

систем широко використовуються досить прості динамічні моделі 

промислових об'єктів управління. Зокрема, використання моделей 

інерційних ланок першого або другого порядку із запізненням для 

розрахунку налаштувань регуляторів забезпечує в більшості 

випадків якісну роботу реальної системи управління. У зв'язку з 
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цим виникає питання визначення чисельних значень параметрів 

динамічних моделей промислових об'єктів управління. Досвід 

показує, що значно простіше, але з достатньою точністю, визначити 

ці параметри експериментально на реальному об'єкті управління. 

Особливо виправданий такий підхід для одновимірних об'єктів 

управління, що працюють спільно з системою автоматичної 

стабілізації. 

 Залежно від виду перехідної характеристики (кривій розгону) 

задаються найчастіше всього одним з трьох видів передавальної 

функції об’єкта управління: 

 - у вигляді передавальної функції інерційної ланки першого 

порядку  

0 ( )
1

p
Ke

W p
Tp

τ−

=
+

,                                        /4/ 

де К -  коефіцієнт підсилення, T – стала часу і τ - запізнення, які 

можуть бути визначені в околі номінального режиму роботи 

об’єкта. 

 Для об’єкта управління без самовирівнювання передавальна 

функція матиме вигляд: 

0 ( )
p

Ke
W p

p

τ−

= ,                                      /5/ 

Точніше динаміку об’єкта описує модель другого порядку із 

запізненням: 

0

1 2

( )
( 1)( 1)

p
Ke

W p
T p T p

τ−

=
+ +

,                             /6/ 

 Експериментальні методи визначення динамічних характеристик 

об'єктів управління поділяються на два класа: 

 1. Методи визначення часових характеристик об’єкта управління. 

 2. Методи визначення частотних характеристик об’єкта 

управління. 

Часові методи визначення динамічних характеристик 

поділяються, у свою чергу, на активні і пасивні. 

 Активні методи передбачають подачу на вхід об’єкта пробних 

тестуючих сигналів, якими є: 

 - регулярні функції часу (ступінчастий або прямокутний 

імпульси, гармонійний сигнал, періодичний двійковий сигнал); 
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 - пробні сигнали випадкового характеру (білий шум, 

псевдовипадковий двійковий сигнал). 

 Залежно від виду пробного сигналу вибирають відповідні методи 

обробки вихідного сигналу об’єкта управління. Так, наприклад, при 

подачі ступінчастого сигналу, знімають криву розгону об’єкта, а 

при подачі прямокутного імпульсного сигналу знімають криву 

відзиву. Крива відзиву знімається для об'єктів, що не допускають 

подачу на вхід об’єкта ступінчастих сигналів.  

 Перевагами активних методів є: 

 - достатньо висока точність отримання математичного опису; 

 - відносно мала тривалість експерименту. 

 Слід враховувати, що активні методи, в тій або іншій мірі, 

призводять до порушення нормального ходу технологічного 

процесу. Тому проведення експерименту має бути ретельно 

сплановане.  

 У пасивних методах на вхід об’єкта не подаються жодні пробні 

сигнали, а лише фіксується природний рух об’єкта в процесі його 

нормального функціонування. Отримані реалізації масивів даних 

вхідних і вихідних сигналів обробляються статичними методами. За 

результатами обробки отримують параметри передавальної функції 

об’єкта. Проте, такі методи мають низку недоліків: 

 - мала точність отримуваного математичного опису (оскільки 

відхилення від нормального режиму роботи малі); 

 - необхідність накопичення великих масивів даних з метою 

підвищення точності (тисячі точок); 

 - якщо експеримент проводиться на об'єкті, охопленому 

системою регулювання, то спостерігається ефект кореляції 

(взаємозв'язку) між вхідним і вихідним сигналами об’єкта через 

регулятор. Такий взаємозв'язок знижує точність математичного 

опису. 

 

 5.1. Визначення динамічних характеристик об’єкта 

управління за кривою розгону 
 

 При визначенні динамічних характеристик об’єкта по його 

кривій розгону на вхід подається або ступінчастий пробний сигнал 

або прямокутний імпульс. У другому випадку крива відгуку має 

бути добудована до відповідної кривої розгону. 
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 При знятті кривої розгону необхідно виконати низку умов: 

 1. Якщо проектується система стабілізації, то крива розгону 

повинна зніматися навколо робочої точки процесу. 

 2. Криві розгону необхідно знімати як при додатніх, так і 

від’ємних скачках сигналу керування. По вигляду кривих можна 

оцінювати ступінь асиметрії об’єкта. При невеликій асиметрії 

розрахунок налаштувань регулятора рекомендується вести по 

усереднених значеннях параметрів передавальних функцій.  

 3. За наявності зашумленого виходу бажано знімати декілька 

кривих розгону з їх подальшим накладенням один на одного і 

отриманням усередненої кривої. 

 4. При знятті кривої розгону необхідно вибирати найбільш 

стабільні режими процесу, наприклад, нічні зміни, коли дія 

зовнішніх випадкових збурень малоймовірна. 

 5. При знятті кривої розгону амплітуда пробного вхідного 

сигналу має бути, з одного боку, достатньо великою, щоб чітко 

виділялася крива розгону на фоні шумів, а, з іншого боку, вона має 

бути достатньо малою, щоб не порушувати нормального ходу 

технологічного процесу. 

 Знявши криву розгону, і оцінивши характер об’єкта управління (з 

самовирівнюванням або без) можна визначити параметри 

відповідної передавальної функції. Передавальну функцію вигляду 

/4/ рекомендується застосовувати для об'єктів управління з явно 

вираженою домінуючою сталою часу (одноємнісний об'єкт). Перед 

початком обробки криву розгону рекомендується пронормувати 

(діапазон зміни нормованої кривої 0 - 1) і виділити з її початкової 

ділянки величину чистого запізнення. 

 Динамічний коефіцієнт підсилення К об’єкта визначається як 

відношення приросту вихідного сигналу до приросту вхідного 

навколо робочої точки.  

 Визначення динамічних характеристик об'єктів по кривій розгону 

можна проводити двома методами: 

 1). Метод дотичної до точки перегину кривої розгону. В даному 

випадку точка перегину відповідає переходу кривої від режиму 

прискорення до режиму уповільнення темпу наростання вихідного 

сигналу. Постійна часу Т і динамічне запізнювання  τд визначаються 

відповідно до рис.5, тобто τ=τд+τз; 
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 2). Формульний метод дозволяє аналітично обчислити величину 

динамічного запізнювання і постійною часу за формулами:  

 

         
ln(1 ) ln(1 )

ln(1 ) ln(1 )

B A A B
d

A B

t h t h

h h
τ

− − −
=

− − −
             

ln(1 )

A d

A

t
T

h

τ−
= −

−
, 

де значення hA береться в околиці точки перегину кривої, а значення 

hВ приймається рівним 0,8 - 0,85. За цими значеннями визначаються 

і моменти часу tA і tB.  

 

 
Рис. 5. Приклад визначення динамічних характеристик об’єкта управління  

за кривою розгону 

 

 5.2. Дослідження каналу “витрата палива – температура 

прямої води” 

 

 Для дослідження даного каналу скористаємося 

експериментальними даними знятими при зміні завдання від 70 до 

95 
0
С та записі температури прямої води щохвилини, які наведені в 

табл. 2. 

 

 

 

                                                                                                    Таблиця 2 

t, 

хв 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
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T, 
0
С 

70,0 70,0 72,6 74,9 77,0 78,9 80,6 82,1 83,5 

t, 

хв 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

T, 
0
С 

84,7 85,8 86,7 87,6 88,4 89,1 89,7 90,2 90,7 

t, 

хв 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 

T, 
0
С 

91,2 91,6 91,9 92,2 92,5 92,8 93,0 93,2 93,4 

t, 

хв 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 

T, 
0
С 

93,6 93,7 93,8 94,0 94,1 94,2 94,2 94,4 94,4 

t, 

хв 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 

T, 
0
С 

94,4 94,5 94,5 94,6 94,6 94,7 94,74 94,76 94,79 

t, 

хв 

45 46 47 48      

T, 
0
С 

94,81 94,83 95,00 95,00      

 

За отриманими даними побудуємо розгінну характеристику 

зображену на рис.6. 
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Рис.6. Розгінна характеристика котлоагрегату за температурою прямої води 

 

Щоб перейти до перехідної характеристики, яка виражається у 

відносних одиницях, необхідно від кожного значення відняти 70 

(Т0) і поділити на 25 (ΔТ). Тоді отримаємо перехідну 

характеристику, зображену на рис.7: 

 
Рис.7. Перехідна характеристика котлоагрегату за температурою прямої води 
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 Для ідентифікації об’єкта керування скористаємося методом 

дотичної до точки перегину. Щоб знайти точку перегину, за 

допомогою програми Matlab продиференціюємо експериментально 

отриману функцію за допомогою команди diff(). В точці де друга 

похідна змінює знак (t=1,9 хв.), знаходиться точка перегину функції 

(див. рис.8, 9,10): 

 

 
 

Рис.8. Перехідна характеристика побудована в програмі Matlab 

 

 
 

Рис.9. Перша похідна перехідної характеристики побудована в програмі Matlab 
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Рис.10. Друга похідна перехідної характеристики побудована в програмі Matlab 

 
 Далі виконуємо описані вище побудови, які зображені на рис. 11. 

Як бачимо з рисунку, стала часу об’єкта керування Т=8,8-0,2=8,6 

(хв.); час запізнення τ=1+0,2=1,2 (хв.). Динамічний коефіцієнт 

підсилення К=ΔT/ΔUз=95/10=9,5 (
0
С/В). Таким чином передавальна 

функція об’єкта керування матиме вигляд: 

16,8

5,9
)(

2,1

+
=

−

p

e
pW

p

o  

 
 

Рис.11. Визначення характеристик об’єкта керування методом  

дотичної до точки перегину 
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 Практична робота № 2. Анотування, реферування та  

конспектування наукової статті 

 
1.1. Мета роботи 

 

Навчити студентів складати анотацію, реферат та конспект 

окремого інформаційного джерела. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

 
 Анотація – це найбільш стисле викладення змісту первинних 

джерел інформації, у якій викладено найголовніші висновки праці, 

визначено їх цільове призначення та наукову цінність. Вона надає 

найбільш узагальнене уявлення, викладає зміст своїми словами і 

представляє найбільший ступінь генералізації матеріалу. Обсяг 

анотації не залежить від обсягу оригіналу. 

 Реферат – стислий виклад у письмовій формі суті певного 

питання або наукової проблеми.  

 Якщо в рефераті викладений матеріал є результатом власного 

пошуку дослідника, у такому разі він називається авторефератом, 

або науковим рефератом. У ньому, як правило, знаходять 

відображення наукові дослідження, проведені автором, з 

викладенням поставленої гіпотези, системи доказів, експерименту й 

отриманих результатів, зазначена наукова новизна і практичне 

значення цих результатів. 

Інформативні реферати містять фактичну, статистичну 

інформацію, яка буде використана, наприклад, для опису території, 

що досліджується.  

Індикативні реферати розкривають основний зміст первинного 

документа в узагальненому вигляді без виділення фактичних даних. 

Текст викладається у такій послідовності: тема, об’єкт, предмет, 

характер і мета праці. Опис методів доцільний у тому випадку, коли 

вони нові й становлять особливий інтерес. 

Підготовка рефератів є важливим засобом формування прийомів 

опрацювання літературних джерел, зокрема вибір теми і ракурсу її 

розгляду з урахуванням елементів проблемності й актуальності; 

засвоєння правил послідовності пошуку джерел, систематизації 
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матеріалу, визначення основних положень. Специфіка 

опрацьованих джерел визначає структуру реферату. 

Конспект – універсальна форма запису накопичених знань, що 

сприяє їх розумінню та засвоєнню, допомагає виробити навички 

змістовного викладення найважливіших питань з різних джерел, 

умінню лаконічно й чітко визначити зміст власними словами та 

швидко відновити зміст опрацьованого раніше матеріалу. Реферат є 

багатофункціональним вторинним документом. Властивістю 

реферату є його інформативність. Крім інформативної функції, 

реферат виконує також індикативну, науково-комунікативну, 

довідкову, адресну та інші функції. Він за обсягом пропорційний 

оригіналу, але, як правило, не перевищує 1/10 його частини.  

Конспект – як форма накопичення матеріалу власного 

дослідження – містить як власні роздуми з питань, що підлягають 

осмисленню, так і вже відомі аргументи, пояснення з різних джерел. 

Особливу увагу слід приділити структуруванню обробленого 

матеріалу, побудові логічних схем, за якими чітко виступають 

набуті дослідником знання.  

Під час опрацювання джерелознавчої бази конспектуються 

основні положення з обраної тематики, відомі та невідомі її 

аспекти, перспективні напрями обраної проблематики, цитатний 

виклад деяких праць, власні міркування з цього приводу. Конспект 

не може бути об’ємним, але повинен бути змістовним, оскільки 

конспектування – це не тиражування джерела, а його творче 

осмислення. Конспект може бути тематичним, у якому за однією 

тематикою ведеться конспектування кількох джерел. 

Найважливішим у такому конспекті є власна, творча оцінка 

оброблених джерел, співставлення різних тлумачень одних й тих 

самих процесів, що вивчаються. Тематичний конспект є основою 

для підготовки наукової роботи.  

 

1.3. Програма роботи 

 

 1. Обрати зі списку дібраних джерел інформації окремий 

(бажано найбільш змістовний) науковий документ. 

 2. Скласти його повний бібліографічний опис. 

 3. Скласти його анотацію, реферат та конспект. 
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 1.4. Рекомендації до виконання практичної роботи 

 
Найбільш змістовним та зручним у подальшому науковому 

дослідженні є конспект, який ведеться у зошиті, сторінки якого 

розділені навпіл, де ліворуч конспектується джерело, а праворуч 

дослідник записує власні думки, що виникли у нього під час 

опрацювання інформації. Саме таким чином рекомендується 

укладати конспект окремого джерела інформації під час виконання 

практичної роботи. 

У результаті виконання практичної роботи № 1 рекомендується 

обов’язково засвоїти 3 навчальних елементи: анотація, реферат, 

конспект.  

 

1.5. Вимоги до звіту з практичної роботи 

 

Оформити роботу в текстовому редакторі Microsoft Word. 

 

 

Практична робота № 3. Оформлення тези наукової 

конференції 
 

1.1. Мета роботи 

 

Навчити студентів оформляти тези наукової конференції згідно із 

прийнятими нормами. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

 

 Тези — коротко сформульовані основні положення  доповіді,  

лекції, статті тощо. 

 

1.3. Програма роботи 

 

 1. Обрати науковий документ (наприклад доповідь на 

студентську наукову конференцію). 

 2. Підготувати до друку тези вибраного документа. 
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 1.4. Правила оформлення тез доповіді наукової конференції 
 

 Далі наведені вимоги до оформлення тез щорічної наукової 

конференції “Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси” 

(ІРТК). 

Приймаються до друку тези доповідей обсягом 2-3 повних 

сторінки формату А4 (210 х 297 мм) на одній з робочих мов 

конференції. Поля: ліве – 28 мм, праве – 17мм, верхнє – 19 мм, 

нижнє – 21 мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. 

Матеріали набираються в текстовому редакторі MS Word for 

Windows (версія 2003 або вище) у такому порядку: 1) УДК (Times 

New Roman Cyr, font 14) – вирівнювання по лівому краю; 2) Назва 

матеріалів (Times New Roman Cyr, font 14, bold) – вирівнювання по 

центру, відступ: зверху – 6 пт, знизу – 6 пт, усі символи прописні, 

без переносу слів; 3) Відомості про авторів – ініціали, прізвище, 

посада, організація, електронна адреса (Times New Roman Cyr, font 

14, bold) – вирівнювання по центру (між відомостями про авторів та 

текстовою частиною має бути один пустий рядок); 4) Текстова 

частина (Times New Roman Cyr, font 14) – вирівнювання по ширині, 

без переносу слів, абзац – 1,25 см. За науковий зміст викладеного 

матеріалу відповідають автори; 5) Література (Times New Roman 

Cyr, font 14, bold) – нумерований список. 

Формули: використовується вбудований у MS Word for 

Windows редактор формул з встановленням таких розмірів: Full 

(Звичайний) – 14 пт; Subscript Superscript (Великий індекс) – 10 пт; 

Subscript Superscript (Малий індекс) – 9 пт; Symbol (Великий 

символ)– 20 пт; Sub-symbol (Малий символ) – 14 пт. 

Заголовки таблиць: (Times New Roman Cyr, font 14) – 

вирівнювання по правому краю. 

Підписи до рисунків: (Times New Roman Cyr, font 14) – 

вирівнювання по центру. 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора. 

 

 Якщо виникає потреба підготувати тези до збірника тез 

наукових робіт НУВГП, тоді їх оформлення треба здійснювати за 

наступними вимогами: 

 1. Обсяг тез складає 2 повні сторінки разом з рисунками, 

таблицями та списком літератури. Файл має бути названий 
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прізвищем автора. Сторінки не нумеруються. 

 2. Разом з рукописом подається витяг з протоколу засідання 

кафедри з рекомендацією про публікацію тез. 

3. Розмір аркуша: 148х210 (А5). 

4. Поля: верхнє, ліве, праве – 2,0 см, нижнє – 2,2 см. 

5. Пропонуються такі розміри шрифтів (шрифт “Times New 

Roman”): 

 - для заголовку доповіді – 10 кегль, великі літери, жирний; 

 - для прізвищ авторів-студентів  – 10 кегль, жирний; 

 - для основного тексту – 10 кегль, нормальний; 

 - для опису  використаної літератури (через 1 інтервал) – 9 кегль. 

 6. Текст друкується через 1 інтервал, вирівнюється на ширину 

аркуша. 

 7. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см. 

 8. Побудовані тези мають бути наступним чином: 

 - прізвище та ім’я автора, курс, факультет (вирівнюється по 

правому краю сторінки); 

 - відомості про наук. керівника – науковий ступінь і вчене звання  

наук. керівника, прізвище та ініціали (вирівнюється по правому 

краю сторінки); 

 - назва тез (великими літерами, по центру); 

 - основний текст;  

 - використана література. 

 9. Формули необхідно друкувати по центру, нумерація формул в 

кінці рядка. Розмір формул: основний – 12; крупний індекс –7; 

дрібний індекс –5; крупний символ – 18; дрібний символ – 12. 

 10. Між рядком з прізвищем автора, назвою, текстом та 

переліком джерел – віддаль 1,5 інтервали. 

 11. Тези, які не дотримані вказаних обсягів, до розгляду не 

приймаються. 

 

 1.5. Вимоги до звіту з практичної роботи 

 
Оформити тези в текстовому редакторі Microsoft Word. 
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 Практична робота № 4. Оформлення наукової статті 
 

1.1. Мета роботи 

 

Навчити студентів оформляти  наукові стаття  згідно із 

прийнятими нормами. 

 

1.2. Теоретичні відомості 
 

Наукова стаття — вид наукової публікації, яка описує 

дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та 

виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються у 

періодичних наукових або в неперіодичних збірниках наукових 

праць. Наукова стаття є одним з найбільш поширених способів 

публікації наукових результатів. 

 

1.3. Програма роботи 

 
 1. Обрати науковий документ  наприклад, доповідь на 

студентську наукову конференцію) . 

 2. Підготувати до друку наукову статтю. 

 

 1.4. Вимоги до оформлення наукової статті 

 

 1.4.1 Структура статті 

 Стаття має починатись зі вступу, написаного в формі, доступній 

для розуміння широким колом спеціалістів даної галузі науки. У 

вступі наводяться:  

 - постановка питання, що розглядається в статті;  

 - короткі відомості про історію цього питання;  

 - пояснення щодо того, де і коли це питання виникає в процесі 

розв'язання задачі.  

 В основному тексті статті викладаються і ґрунтовно 

роз'яснюються отримані твердження і результати. 

 Необхідні для глибшого розуміння змісту статті матеріали 

(математичні докази та перетворення, результати 

експериментальних досліджень, що підтверджують теоретичні 

положення тощо), виносяться в додаток.  
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 Не слід перевантажувати статтю великою кількістю формул, 

дублюванням тих самих результатів у формулах, таблицях і 

графіках.  

Бажано уникати довгих назв таблиць та рисунків. У таблицях 

слід застосовувати прийняті в рукописі позначення та скорочення. 

Позначення і маловідомі терміни необхідно пояснювати.  

Заключна частина має містити приклад (якщо це можливо), який 

ілюструє ефективність отриманих результатів, і висновки, що 

відображають нові відомості, отримані автором (авторами), та 

рекомендації щодо їх практичного використання. Висновки і 

рекомендації мають  повною мірою відповідати змісту основного 

тексту. 

Статтю необхідно розбивати на розділи з назвами, які 

відображають їх зміст.  

1.4.2 Обсяг статті: 

• оглядово-узагальнювального характеру — до 16 сторінок А4;  

• проблемного характеру — до 11 сторінок А4;  

• про розв'язання конкретного наукового завдання — до 7 

сторінок А4;  

• короткого повідомлення про досягнутий результат — до 3 

сторінок А4.  

1.4.3 Правила оформлення та подання рукописів статей 

В редакцію необхідно подати:  

• роздрукований примірник рукопису статті;  

• електронну версію статті та електронну версію реферату 

трьома мовами (на дискеті або СD);  

• супровідні документи.  

Рукопис повинен бути ретельно перевірений і підписаний всіма 

авторами. Подальші виправлення та доповнення не допускаються.  

Рукопис статті готується з дотриманням таких вимог:  

Стаття повинна бути підготована українською мовою і 

надрукована на одній стороні аркушів формату А4. Поля: 3 см зліва, 

1,5 см справа, по 2 см зверху і знизу. 

Для підготовки статті застосовувати текстовий редактор MS 

WORD for WINDOWS (97—2003), використавши шрифт Peterburg 

або Times New Roman Cyr, 14 пт. з полуторним міжрядковим 

інтервалом. 

Всі сторінки рукопису мають бути пронумеровані. 
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1.4.4. Структура статті 

УДК 

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання) 

Назва статті 

Анотація 

Вступ 

Основний текст 

Висновки 

Список літератури 

Відомості про авторів 

У верхньому лівому кутку рукопису потрібно вказати індекс 

УДК. З наступного рядка друкуються: ініціали та прізвища авторів, 

вчений ступінь, звання (друкувати малими жирними літерами, 

відцентрувати). З нового рядка — назва статті (великими 

напівжирними літерами, відцентрувати). З нового рядка — анотація 

статті. Анотація — це реферат статті без бібліографічного опису 

(шапки реферату). З нового рядка — вступ. Далі — основний текст 

статті.  

Після списку літератури наводиться повна назва кафедри 

(підрозділу), що рекомендує статтю до опублікування; довідка про 

авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, 

вчене звання, посада та повна назва установ де працюють 

співавтори, номери телефонів для зв'язку. 

У статті мають застосовуватись одиниці Міжнародної системи 

(CI). 

Формули повинні бути  набрані у редакторі формул (Equation 3.0 

або Math Type) з використанням латинських чи грецьких літер. 

Кожна формула набирається як один об'єкт (full — 14 pt; 

subscript/superscript — 11 pt; symbol — 120 %). 

Ілюстрації подаються включеними (без OLE-зв'язку, кожна 

ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого посилання на 

нього.  

Кожна таблиця повинна бути надрукована з відповідним 

заголовком та нумерацією. 

Висновки друкуються після основної частини тексту.  

Список літератури оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1. 

2006 і подається загальним списком у кінці рукопису. Список 

складається за чергою посилань у тексті (а не за абеткою). 
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У тексті рукопису посилання на літературу ставляться в 

квадратні дужки (наприклад, [1, 2]). Посилання на ще не 

опубліковані праці не допускаються.  

Після списку літератури наводиться повна назва кафедри 

(підрозділу) ВНЗ , що рекомендує статтю до опублікування. 

Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), 

науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установ де 

працюють співавтори, номери телефонів, адреси електронної 

пошти. 

 

1.5. Вимоги до звіту з практичної роботи 

 

Оформити статтю  в текстовому редакторі Microsoft Word. 

 

 

 Практична робота № 5.  Проведення патентного пошуку 

за темою дипломного проекту (магістерської роботи) 
 

1.1. Мета роботи 

 
 Навчити студентів здійснювати патентний пошук при написанні 

дипломного проекту (магістерської роботи). 

 

1.2. Теоретичні відомості 

 
 Патентний пошук проводиться для наступних цілей: 

• Перевірка унікальності винаходу. 

• Огляд останніх новинок у галузі , що досліджується. 

• З'ясування, чи не посягає винахід на чужу інтелектуальну 

власність. 

• Визначення сфер використання нового винаходу. 

• Пошук патентів на винахід, корисну модель. 

• Визначення стану досліджень у галузі, що цікавить. 

• Збір інформації про конкурентів. 

• Знаходження вирішення технічних проблем. 

 Патентний пошук здійснюється за допомогою інформаційно-

пошукових систем і виконується вручну або з використанням 

відповідних комп'ютерних програм. 
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1.3. Програма роботи 

 
 1. За напрямом (темою) майбутнього дипломного проекту 

(магістерської роботи)  здійснити патентний пошук і надати опис 

4-5 патентів. Якщо тема диплому (магістерської роботи) ще не 

визначена, тоді її можна вибрати із додатка І. 

 2. Підготувати друкований звіт проведеного пошуку. 

 

1.4. Методика пошуку патентної інформації та документації 

 

 Існують безкоштовні інтернет-ресурси (бази даних), які можуть 

допомогти за короткі терміни досягнути найефективніших 

результатів.  

 USPTO - повнотекстова база даних патентного відомства США, 

що налічує декілька мільйонів патентів з 1976 р., які зберігаються у 

текстовому форматі HTML та графічному форматі TIFF. Патенти з 

1790 р. до 1976 р. зберігаються тільки у графічному форматі. 

 Google Patent Search - база даних Google складається з патентів, 

що містяться в базі USPTO (United States Patent and Trademark 

Office). Розширений пошук дозволяє здійснювати пошук за такими 

критеріями як автор, назва, номер патенту, дата. Є зручна 

можливість збільшення тексту (zoom) та ілюстрацій патентів. 

Пошукова система використовує спеціальну технологію 

розпізнавання тексту на фотографіях, яка дозволяє здійснювати 

пошук навіть по тексту на відсканованих патентах. 

 Esp@cenet - Європейське патентне відомство (European Patent 

Office). На даний час база містить більше 60 млн. патентних заявок і 

патентів. Через сайт Європейської патентної організації можна 

провести пошук патентів по БД: “Worldwide”,  Європейської 

патентної організації (EPO), Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності (WIPO). 

 УКРПАТЕНТ – база даних патентів України. Станом на 

01.12.2010 року всього зареєстровано 305840 документів, серед них 

біля 100 тис. патентів на винаходи та 55 тис. патентів на корисні 

моделі. На сайті створено пошуковик в БД 'Винаходи зарубіжних 

країн', що містить інформацію, яка надходить від 42 патентних 

відомств різних держав і 2 регіональних організацій. 
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 РОСПАТЕНТ- Російське патентне відомство - федеральна 

служба по інтелектуальній власності, патентам і товарним знакам. У 

інформаційній пошуковій системі можливий пошук по винаходах, 

рефератах патентних документів на російській і англійській мовах, 

перспективних винаходах, корисних моделях. Станом на кінець 

2014 р. у базі даних Роспатенту налічується близько 2 млн. 

документів на винаходи та корисні моделі. 

 За наведеними адресами сайтів можна здійснити повнообсяжний 

пошук патентів:  

Європа: 

  http://ep.espacenet.com/quickSearh?locale=en_ep    

США: 

 http://patft.uspto.gov/ , http://www.freepatentsonline.com/  

У світі: 

 http://www.google.com/patents  

База даних різних країн: 

  http://www.nanopatent.ru/links/c24  

Україна: 

  http://www.ukrpatent.org/ua/inventions.html  

СССР: 

  http://www.sdip.gov.ua/ua/systems.html  

Росія: 

 http://www.fips.ru  
В Додатку ІІ наведено міжнародну патентну класифікацію за якою 

зручно здійснювати патентний пошук. 

 

1.5. Вимоги до звіту з практичної роботи 

 

Оформити звіт патентного пошуку в текстовому редакторі 

Microsoft Word. 

 

 

Практична робота № 6, 7. Проведення аналізу патентного 

пошуку за темою дипломного проекту (магістерської роботи) 
 

1.1. Мета роботи 

 
 Навчити студентів оцінювати переваги та недоліки патентів (із 
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патентного пошуку) з метою раціоналізаторської пропозиції, або 

оформлення заявки на винахід (корисну) модель України. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

 

 Патентний пошук проводиться з метою:: визначити,  яким чином 

можна вдосконалити  патент щоб отримати нову якість а саме 

раціоналізаторську пропозицію щодо застосування цього патенту на 

конкретному виробництві, або оформлення заявки на винахід. 

 

1.3. Програма роботи 

 

1. Якщо рекомендації що до раціоналізаторської пропозиції, то 

достатньо здійснити опис пропозиції, де конкретно можна 

застосувати на виробництві. 

 Раціоналізаторською пропозицією вважають таку пропозицію, 

що є новою і корисною для підприємства, організації, установи, 

міністерства, відомства, до якого вона подана, і котра передбачає 

зміну або удосконалення: конструкції виробу, технології 

виробництва, складу матеріалу. 

 До раціоналізаторської пропозиції законодавство встановило три 

необхідні вимоги: 

 - пропозиція має стосуватися профілю підприємства, до якого  

вона подана; 

 - вона має бути новою; 

 - раціоналізаторська пропозиція повинна бути корисною 

підприємству, до якого вона подана. 

 Пропозиція подається тому підприємству, діяльності якого вона 

стосується. При цьому не має значення, де працює раціоналізатор і 

взагалі чи працює. Відповідність діяльності підприємства 

визначається тим, що вона може бути використана в 

технологічному процесі цього підприємства, в продукції, що ним 

виробляється,  у застосованій техніці або матеріалах. 

 Новизна — це критерій охороноздатності, який визначається за 

сукупністю знань, так званим "рівнем техніки". Пропозиція 

визнається новою для підприємства, якщо її суть до заявлення 

пропозиції не була відома, тобто відсутні будь-які відомості з усіх 
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відомих джерел інформації, які містять дані про раціоналізаторські 

пропозиції. 

 Пропозиція визнається корисною для підприємства, якщо її 

використання дає змогу збільшити економічну ефективність 

підприємства, отримати більший прибуток тощо. 

 Не можна вважати раціоналізаторською пропозицію, яка ставить 

мету, але не визначає шляхів її досягнення. 

 Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути як 

матеріальна річ, так і певний процес — і технологічний, і технічний, 

але не слід до рацпропозицій відносити організаційні чи 

управлінські процеси. 

2. Для підготовки до оформлення заявки на винахід України 

треба провести аналіз за наступною схемою (на прикладі 

вітродвигуна) 

Назва винаходу : Вітродвигун. 

Область застосування: Винахід відноситься до вітряних двигунів, 

призначених для перетворення енергії вітрову механічну та 

електричну енергію у вітроелектроустановках. 

Аналог: Відомі вітродвигуни, що містять електрогенератори 

зв’язані з ротором (Шафтер Я.И, Рождественский И.В. 

Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. - М. «Колос» 1967,  

с. 59, рис. 32). 

Критика: Недоліком даних вітродвигунів є складність 

конструкції з-за необхідності струмознімача, підшипникових 

блоків, мультиплікатора. 

Прототип: Відомий вибраний у якості прототипу вітродвигун, 

який містить кривошипно-повзунковий механізм, з’єднаний з 

поршневим насосом (Шафтер Я.И, Рождественский И.В. 

Ветронасосные и ветроэлектрические агрегаты. - М. «Колос» 1967,  

с. 36, рис. 12). 

Критика: Недоліком даних вітродвигунів є неспроможність 

продукування електроенергії необхідної для автоматизації систем 

автоматичного зрошування. 

Мета винаходу: Мета винаходу полягає у створенні спрощеної 

конструкції вітродвигуна спроможного для одночасного 

водопостачання та електрозабезпечення. 

Суть Винаходу (формула): Суть винаходу полягає в тому, що 

вітродвигун містить ротор з валом, трубчату стійку, кривошипно-
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повзунковий механізм з поршневим насосом, шток якого жорстко 

з’єднаний з осердям лінійного генератора; кривошип кривошипно-

повзункового механізму жорстко з’єднаний  з валом ротора; 

лінійний електрогенератор виконаний у вигляді фрагмента 

трубчатої стійки вітродвигуна. Конструктивне об’єднання з 

кривошипно-повзунковим механізмом поршневого насосу 

забезпечує над сумарний ефект, який полягає в суттєвому спрощені 

конструкції та розширенні функціональних можливостей.  

Чим досягається: Мета винаходу досягається застосуванням 

лінійного електрогенератора разом з поршневим насосом у складі 

кривошипно-повзункового механізму вітроустановки.  

Ілюстрації: Суть винаходу пояснюється фіг.1, на якому 

зображено кінематичну схему електроустановки. 

 Склад, будова: Запропонована конструкція містить ротор 1, який 

з’єднаний з кривошипом 2 через вал ротора 3. Кривошип шарнірно 

з’єднаний з шатуном 4 і крейцкопфом 5, який з’єднано за 

допомогою повзунка 6 з осердям лінійного електрогенератора 7. 

Осердя лінійного генератора жорстко з’єднане з штоком 8 

помпового насоса 9. 

 Принцип роботи: Принцип роботи запропонованого 

вітродвигуна полягає в тому, що  при достатній швидкості вітру 

ротор, який обертається, надає через кривошипно-повзунковий 

механізм і крейцкопф зворотно-поступальний рух осердю лінійного 

електрогенератора та штоку помпового насосу. З виводів лінійного 

електрогенератора, який  виконаний у вигляді фрагменту трубчатої 

стійки знімається напруга. 

 Висновки, рекомендації, характеристика: Використання даного 

винаходу вперше дозволить створити просту і надійну комбіновану 

вітроустановку для одночасного водопостачання та вироблення  

електроенергії необхідної для автоматизації систем автоматичного 

зрошування та електрозабезпечення. 

 

 1.4. Вимоги (скорочено) оформлення заявки на винахід 
 

1.4.1 Загальні положення 

 Ці Правила розроблені відповідно до Закону України “Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі” (3687-12) (далі — 

Закон), Паризької конвенції з охорони промислової власності від 20 
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березня 1883 року (995_123), яка є чинною на території України з 25 

грудня 1991 року, Договору про патентну кооперацію, підписаного 

19 червня 1970 року, який є чинним на території України з 25 

грудня 1991 року, і визначають вимоги до документів заявки на 

видачу патенту (деклараційного патенту) України на винахід 

(секретний винахід) і деклараційного патенту України на корисну 

модель (секретну корисну модель). Вимоги Правил є обов’язковими 

для заявників.  

1.4.2. Оформлення документів 

 Заявка повинна містити: заяву про видачу патенту 

(деклараційного патенту) України на винахід чи деклараційного 

патенту України на корисну модель; опис винаходу (корисної 

моделі); формулу винаходу (корисної моделі); креслення (якщо на 

них є посилання в описі); реферат. 

 Документи заявки, а саме: заяву про видачу патенту, опис і 

формулу винаходу (корисної моделі), креслення і реферат подають 

у трьох примірниках. Документи, які потребують подальшого 

перекладу, можуть бути подані мовою оригіналу в одному 

примірнику, а їх переклад — у трьох примірниках.  

 Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 

210 х 297 мм. Кожний документ заявки починають на окремому 

аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими 

цифрами. Кожний аркуш використовують лише з одного боку з 

розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша. 

Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату 

становить, мм:  ліве — 25; верхнє — 20; праве і нижнє — 20.  

Креслення виконують на аркушах білого паперу форматом 210 х 

297 мм. Мінімальний розмір полів аркушів креслень становить, мм: 

ліве — 25;  верхнє — 25; праве — 10; нижнє — 15.  

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Текст 

опису, формули винаходу і реферату друкують через 2 інтервали 

або через 1,5 інтервалу при комп’ютерному наборі з висотою літер 

не менше ніж 2,1 мм.  

Латинські назви, латинські і грецькі літери, графічні символи, 

математичні і хімічні формули допускається вписувати чорнилом, 

пастою або тушшю чорного кольору.  

 Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки 

наводяться таким чином, щоб можна було знайти це джерело 
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інформації 

Усі документи заявки на винахід (корисну модель) слід 

оформляти таким чином, щоб можна було зберігати їх тривалий час 

і безпосередньо репродукувати в необмеженій кількості копій.  

Графічні зображення (власне креслення, схеми, діаграми) 

виконують відповідно до правил креслення, на щільному, білому, 

гладкому папері чорними чіткими лініями і штрихами, які не 

витираються, без розтушовування і розмальовування.  

Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при 

репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо 

було розпізнати всі деталі. Висота цифр і літер має бути не менше 

3,2 мм. Цифрові та літерні позначення мають бути чіткими, 

товщина їх ліній повинна відповідати товщині ліній зображення. 

Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки.  

На кресленнях використовують переважно прямокутні 

(ортогональні) проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в 

окремих випадках допускається також використання 

аксонометричної проекції. Кожний елемент на кресленні виконують 

пропорційно всім іншим елементам за винятком випадків, коли для 

чіткого зображення елемента необхідне розрізнення пропорцій.  

Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в 

описі. Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком 

необхідних слів, таких як «вода», «пара», «відкрито», «закрито», 

«розріз за А-А». 

Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були 

максимально заповненими і креслення можна було читати при 

вертикальному розташуванні довших боків аркуша 
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Фіг. 1. Кінематична схема вітродвигуна 

 

Якщо фігури, що розміщені на двох і більше аркушах, є 

частинами єдиного креслення, то їх розміщують таким чином, щоб 

це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із 

зображених на різних аркушах фігур. На одному аркуші креслення 

можна розміщувати декілька фігур, при цьому слід чітко 

відмежовувати їх одну від одної.  
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 Елементи фігур позначають арабськими цифрами відповідно до 

посилань на них у описі винаходу (корисної моделі). Одні й ті самі 

елементи на декількох фігурах позначають одними й тими ж 

цифрами. Позначення, про які не згадують в описі винаходу, на 

кресленнях не проставляють і навпаки.  

Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми, то при 

її виконанні застосовують стандартизовані умовні графічні 

позначення. Якщо схема представлена у вигляді прямокутників як 

графічних позначень елементів, то крім цифрового позначення 

безпосередньо в прямокутник, якщо це можливо, вписують і назву 

елемента. Якщо розміри графічного зображення елемента не 

дозволяють цього зробити, то назву елемента можна зазначити на 

виносній лінії (за потреби, у вигляді напису під цим елементом). На 

схемах одного виду допускається зображення окремих елементів 

схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі допускається 

зображення елементів кінематичних, гідравлічних схем тощо).  

Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими 

цифрами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення 

(креслення, схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до 

черговості наведення їх у тексті опису. Якщо опис винаходу 

пояснює лише одне графічне зображення, то воно не має нумерації. 

1.4. 3. Загальні вимоги до змісту документів заявки 

Заявку складають українською мовою. Якщо опис і формулу 

винаходу (корисної моделі) викладено іншою мовою, то для 

збереження дати подання їх переклад повинен надійти до 

Укрпатенту протягом двох місяців від дати подання заявки.  

Матеріали заявки не повинні містити висловів, креслень, 

малюнків, фотографій та будь-яких інших матеріалів, що 

суперечать громадському порядку і моралі, зневажливих 

висловлювань стосовно винаходів (корисних моделей) та 

результатів діяльності інших осіб, а також відомостей і матеріалів, 

які вочевидь не стосуються або не є необхідними для визнання 

документів заявки такими, що відповідають вимогам Правил.  

У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису 

використовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, 

а за їх відсутності — загальновживані в науковій і технічній 

літературі. При використанні термінів і позначень, що не є 

загальновживаними, необхідно пояснити їх значення при першому 
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вживанні в тексті. Усі умовні позначення слід розшифровувати.  

У описі, формулі винаходу (корисної моделі) та рефераті 

необхідно зберігати єдність термінології, тобто одні і ті самі ознаки 

в зазначених документах повинні називатися однаково. Вимога 

єдності термінології стосується також умовних позначень і 

розмірності фізичних одиниць, які використовуються в матеріалах 

заявки. Назва винаходу, за потреби, може містити символи 

латинської абетки та цифри. Використання символів інших абеток, 

спеціальних знаків у назві не допускається. Одиниці вимірювання 

фізичних величин переважно вживаються в одиницях діючої 

Міжнародної системи одиниць. 

1.4.4. Опис винаходу (корисної моделі) 

Призначення опису Опис повинен розкривати суть винаходу 

(корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його (її) міг 

здійснити фахівець у зазначеній галузі. Опис необхідно викладати в 

порядку, зазначеному в Правилах. 

Опис починається із зазначення індексу рубрики діючої редакції 

МПК, до якої належить винахід (корисна модель), назви винаходу і 

містить такі розділи: галузь техніки, до якої належить винахід 

(корисна модель); рівень техніки; суть винаходу (корисної моделі); 

перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі); 

відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу 

(корисної моделі).  

Для кращого розуміння і більш стислого викладення опису 

дозволяється інша послідовність наведення розділів або їх частин, 

якщо цього вимагає характер винаходу.  

Не допускається заміна розділу опису в цілому або його частини 

посиланням на інформаційне джерело, що містить необхідні 

відомості, навіть якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до 

охоронного документа. 

Назва винаходу (корисної моделі) повинна відповідати суті 

винаходу (корисної моделі) і, як правило, характеризувати його (її) 

призначення. Назву винаходу (корисної моделі) слід викладати в 

однині. Винятки складають: назви, які не вживаються в однині; 

назви винаходів, що є хімічними сполуками, охопленими загальною 

структурною формулою. Назва групи винаходів, що є об’єктами, 

один з яких призначений для одержання (виготовлення), здійснення 

або використання іншого, повинна містити повну назву одного 
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винаходу і скорочену — іншого. Назва групи винаходів, що є 

об’єктами, один з яких призначений для використання в іншому, 

повинна містити повні назви винаходів, які входять до групи. Назва 

групи винаходів, що є варіантами, повинна містити назву одного 

об’єкта групи із зазначенням у дужках слова «варіанти». 

Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель). У 

цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід 

(корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування 

винаходу (корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то 

зазначають ті з них, які мають перевагу. 

У розділі «Рівень техніки» наводять рівень техніки, відомий 

заявнику, і який можна вважати корисним для розуміння винаходу 

(корисної моделі) і його (її) зв’язку з відомим рівнем. Зокрема, 

наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу (корисної 

моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за 

сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).  

Аналог винаходу (корисної моделі) — це засіб того самого 

призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними 

до дати подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, 

до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних 

до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі). Якщо 

аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог. При 

описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані 

джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням 

тих з них, що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної 

моделі), що заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що 

перешкоджають одержанню очікуваного технічного результату. 

Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають при 

використанні найближчого аналога одержанню очікуваного 

технічного результату, необхідно проаналізувати технічні 

властивості аналога, обумовлені сукупністю притаманних йому 

ознак, характер виявлення цих властивостей при його використанні 

і показати їх недостатність для досягнення очікуваного технічного 

результату.  

1.4.5. Формула винаходу (корисної моделі) 

Формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення 

обсягу правової охорони, яка надається патентом (деклараційним 

патентом).  
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Формула винаходу (корисної моделі) повинна стисло і ясно 

відображати суть винаходу (корисної моделі).  

Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що 

відображає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить 

сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення 

зазначеного заявником технічного результату.  

Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на 

описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими 

поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).  

Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу 

(корисної моделі) викладають таким чином, щоб забезпечити 

можливість їх ідентифікації, тобто однозначного розуміння їх 

змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.  

Якщо заявка містить креслення, то для кращого розуміння ознак, 

зазначених у формулі винаходу (корисної моделі), у їх 

взаємозв’язку з відповідними позиціями на кресленнях 

допускається після зазначення ознаки у формулі винаходу (корисної 

моделі) проставляти відповідні позиції в дужках. При цьому, 

зазначення позиції не обмежує обсяг правової охорони, що 

визначається формулою.  

Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі 

винаходу (корисної моделі) не може бути замінена посиланням на 

опис чи креслення. Заміна допускається у виняткових випадках, 

коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен 

показати, що така необхідність існує.  

Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати 

загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке 

охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо саме ці 

характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у 

сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником 

технічного результату. Якщо таке поняття відсутнє або 

узагальнення неправомірне, то ознака винаходу (корисної моделі) 

може бути виражена як альтернатива. Ознака винаходу (корисної 

моделі) може бути виражена як альтернатива за умови, що така 

ознака при будь-якому зазначеному в альтернативі виборі у 

сукупності з іншими ознаками забезпечує досягнення одного і того 

самого технічного результату. 

Структура формули винаходу (корисної моделі) Формула 
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винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи 

багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.  

1.4.6. Подання заявки 

Відповідно до статті 12 Закону заявку подає до Установи особа, 

яка бажає одержати патент і має на це право. 

Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу 

Укрпатенту. 

Разом із заявкою може бути подано її електронну копію на 

дискеті чи компакт-диску CD-R. Така копія надається як сукупність 

файлів, кожен з яких є електронною копією окремого документа 

заявки. Документи повинні бути підготовлені, як правило, у 

редакторі WORD, тексти документів — у форматі RTF з 

використанням одного із шрифтів: Times New Roman, Arial Cyr, 

розмір 9, для зображення спеціальних символів — шрифт Simbol, 

для зображення математичних формул — у форматі Microsoft 

Equation. 

 

1.5. Вимоги до звіту з практичної роботи 
 

Оформити аналіз патентного пошуку  в текстовому редакторі 

Microsoft Word. 

 

 

Практична робота № 8. Оформлення патенту 

промислового зразку 
 

1.1. Мета роботи 

 

Навчити студентів оформляти патент на промисловий зразок згідно 

із прийнятими нормами. 

 

1.2. Теоретичні відомості 

 

Патентування промислових зразків - практика, що широко 

застосовується, одержання охорони на об'єкт інтелектуальної 

власності, а також дієвий інструмент отримання доходів від своїх 

нематеріальних активів. Відповідно до закону України «Про 

охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок - це 
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результат творчої діяльності людини в галузі художнього 

конструювання. 

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок, 

розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд 

промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та 

ергономічних потреб. Промисловий зразок може бути як плоским, 

так і об'ємним. Право власності на промисловий зразок 

засвідчується патентом (охоронним документом). Обсяг правової 

охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового 

зразка, зображених на фотографіях виробу (його макета, малюнка). 

 

1.3. Програма роботи 

 
1. За напрямом (темою) майбутнього дипломного проекту 

(магістерської роботи) оформити патент на промисловий зразок 

 2. Підготувати друкований звіт оформлення заявки для 

отримання патенту на промисловий зразок. 

 

1.4. Вимоги до оформлення промислового зразка 

 

Промисловий зразок відповідає умовам, патентоспроможності 

якщо він є новим. Право на одержання патенту мають: 

- автор; 

- роботодавець, якщо промисловий зразок створено у зв'язку з 

виконанням службових обов'язків або виконанням доручення 

роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не 

передбачено  інше; 

- правонаступник автора або роботодавця.  

 Для отримання патенту на промисловий зразок необхідно 

скласти відповідну заявку. Заявка повинна містити: заяву про 

видачу патенту; комплект фотографій із зображенням виробу (його 

макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд 

виробу; опис промислового зразка; креслення, схему, карту (якщо 

необхідно). 

 Оформлення та зміст цих документів повинні мати чітку 

структуру і відповідати встановленим нормам. 

Необхідною є наступна інформація: 

1). Відомості про заявника (якщо заявником є фізична особа - 
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прізвище ім'я по батькові та адреса реєстрації, якщо заявником є 

юридична особа - повна назва та адреса, відповідно до 

реєстраційних документів); 

2). Дані про автора або авторів, якщо таких декілька (прізвище 

ім'я по батькові та адреса реєстрації); 

3). Фотографії загального вигляду та інших видів вироби; 

4). Схема або креслення вироби для промислових зразків 

складних конфігурацій. 

Етапи патентування промислового зразка: 
1. Оформлення і подача заявки в Укрпатент здійснюється 

протягом 1-3 робочих днів після отримання замовлення. 

2. Після подачі заявки протягом 1-3 робочих днів  замовник 

отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про 

отримання матеріалів заявки. Державне мито за подачу заявки 

повинно бути сплачено протягом 2 місяців з дати подання. У разі 

несплати мита заявка вважається відкликаною. 

3. Після оплати мита за подачу заявки Укрпатент видає 

Повідомлення, яке підтверджує, що заявка прийнята до розгляду, із 

зазначенням дати подання заявки. 

4. Після отримання Повідомлення заявка проходить формальну 

експертизу протягом 6 місяців. 

5. За результатами проведеної формальної експертизи Укрпатент 

виносить рішення про видачу патенту або рішення про відмову у 

видачі патенту. При отриманні Рішення про видачу патенту на 

промисловий зразок держмито за видачу патенту, мито за 

публікацію, мито за підтримання патенту в силі повинні бути 

сплачені протягом 3 місяців. У разі несплати мита заявка 

вважається  відкликаною.6. Після сплати необхідних мит за видачу 

патенту протягом 2-3 місяців видається патент. Процедура 

реєстрації промислового зразка займає близько 6-8 місяців.  

Термін дії патенту на промисловий зразок - 10 років. Даний термін 

може бути продовжений на 5 років за умови сплати державного  

мита. 

 

1.5. Вимоги до звіту з практичної роботи 

 
Оформити звіт про оформлення заявки для отримання патенту на 

промисловий зразок в текстовому редакторі Microsoft Word. 
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Додатки 

Додаток І 

 

Теми дипломних проектів 
 

1. Автоматизація котельної установки. 

2. Автоматизація виробництва бетонних сумішей. 

3. Автоматизація процесу випікання хліба. 

4. Автоматизація процесу приготування шихти у виробництві 

склотари. 

5. Автоматизація тепло і гарячого водопостачання. 

6. Автоматизація процесу випалу силікатної цегли. 

7. Автоматизація процесу очищення стоків гальванічного 

виробництва. 

8. Автоматизація процесу випалювання керамічних виробів. 

9. Автоматизація процесу синтезу аміаку. 

10. Автоматизація теплового режиму скловарної печі. 

11. Автоматизація роботи водогрійного котла КВ-ГН-10. 

12. Автоматизація процесу виготовлення вершкового масла. 

13. Автоматизація процесу сушки зерна. 

14. Автоматизація осушувально-зволожувальної системи. 

15. Автоматизація системи водопостачання. 

16. Автоматизація процесу виробництва силікатної цегли. 

17. Автоматизація процесу виготовлення нетканого полотна. 

18. Автоматизація процесу розливу та пакування пива. 

19. Автоматизація виробництв на ПАТ “Рівнеазот”. 

20. Автоматизація процесу підготовки зерна до помолу. 

 

Додаток ІІ 

База патентів України 

Патенти за міжнародною патентною класифікацією 

A — Задоволення життєвих потреб людини 

B — Різні технологічні процеси; транспортування 

C — Хімія; металургія 

D — Текстиль; папір 

E — Будівництво; гірнича справа 

F — Машинобудування; освітлення; опалення; двигуни та насоси; 
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зброю і боєприпаси; вибухові роботи 

G — Фізика 

H — Електрика 

G — Фізика 
 G01 — Вимірювання; випробування 

G01F — Вимірювання об'єму, об'ємної витрати, масової витрати 

або рівня рідини; вимір обсягу дозами 

G01G — Зважування 

G01H — Вимірювання механічних коливань або ультразвукових, 

звукових або інфразвукових коливань 

G01J — Вимірювання інтенсивності, швидкості або спектрального 

складу, поляризації, фази або імпульсних характеристик 

інфрачервоних, видимих або ультрафіолетових променів; 

колориметрія; радіаційна пірометрія 

G01K — Вимірювання температури; вимірювання кількості тепла; 

термочутливі елементи, не віднесені до інших класів 

G01L — Вимірювання сил, механічної напруги, крутного моменту, 

роботи, механічної енергії, механічного коефіцієнта корисної дії 

(ККД) або тиску газоподібних і рідких речовин або сипучих 

матеріалів 

G01M — Перевірка статичної та динамічної балансування машин 

або конструкцій; випробування різних конструкцій або пристроїв, 

не віднесені до інших підкласів 

G01N — Дослідження або аналіз матеріалів шляхом визначених 

хімічних або фізичних властивостей 

G01R — Вимірювання електричних і магнітних величин 

G05 — Управління; регулювання 

G05B — Регулюючі та керуючі системи загального призначення; 

функціональні елементи таких систем; пристрої для контролю або 

випробування таких систем або елементів 

G05D — Системи керування або регулювання неелектричних 

величин 

G05F — Системи регулювання електричних або магнітних величин 

G05G — Механічні пристрої систем управління і регулювання 

G07 — Контрольні пристрої 

G08 — Сигналізація 

H — Електрика 

H02 — Виробництво, перетворення і розподіл електричної 
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енергії 

H03 — Електронні схеми загального призначення 
 

Додаток ІІІ 

 

 
  

Рис.1. Перша та друга сторінки патенту на винахід України 

   

 

 

Рис.2  Перша та друга сторінки патенту на корисну модель 
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Рис. 3. Перша сторінка свідоцтва права на твір  

(монографію, посібник, тощо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


